
Dell for Entrepreneurs opent haar sales netwerk voor 2 NL
startups

Dell lanceert vandaag de Dell for Entrepreneurs competitie waarbij zij op zoek gaan naar
talentvolle startups van Nederlandse bodem.

De competitie heeft tot doel 2 Nederlandse technologie startup teams te selecteren en deze
gedurende 1 jaar lang te helpen excelleren. Dit gebeurt onder andere door de startups te
helpen bij hun distributie en daarbij gebruik te maken van het sales netwerk van Dell.

De competitie bestaat uit 3 rondes
Vanaf vandaag kunnen Nederlandse technologie startups zich gratis inschrijven.

Op 19 mei  worden 30 geselecteerde startups uitgenodigd op het Dell Hoofdkantoor in
Amsterdam, waar de startups in een informele setting mogen pitchen en feedback en
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mentoring krijgen van Dell, TNW en partners.

Uiteindelijk worden de startups uitgenodigd voor de finaledag op 3 juni, waar 10 startups voor
een jury, bestaande uit executives en founders Dell, TNW en partners, zullen pitchen.

Winnaars

Twee startups zullen worden gekozen om een jaar lang te partneren met Dell. De startups
krijgen toegang tot Dell's sales kanalen (meer dan 50.000 klanten), krijgen marketing support
en toegang tot Dell hardware en zijn ten alle tijden welkom bij Dell op het kantoor voor vragen,
mentorship en partnership ideeën.

Criteria

Om mee te doen met de DFE competitie gelden de volgende criteria:

- Startup is opgericht in of na 2012
- Startup staat ingeschreven bij de Nederlandse KvK 
- Startup heeft een gedegen business & financieel plan
- Startup heeft technologie als grootste drijver van haar business
- Ten minste 1 oprichter is beschikbaar in de avonden van 19 en 26 mei

TNW helpt met het identificeren van de startups o.a. door middel van haar nieuwe startup
database Index (nog in closed beta).
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